
 

 

 

 

 
 

TILLÄGGSYRKANDEN BUDGET 2020:2 
SVERIGEDEMOKRATERNA 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
 

1. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor 
alltid beakta samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre. 
 

2. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 
avdelningar. 
 

3. TILLÄGG: Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de 
inbjuder till aktivitet och rörelse, samt trygghet och säkerhet. 
 

4. TILLÄGG: Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Kommunfullmäktiges sessionssal 
och åskådarläktaren ska utredas. Säkerheten ska särskilt beaktas. 
 

5. Internhyressystemet ska fortsatt utvärderas och analyseras med 
fokus på brister, risker och svagheter i systemet. 
 

6. Processen med att försälja och avveckla fastigheter i 
Lokalbanken som inte är uthyrningsbara ska snabbas upp i 
samarbete med Mark & Exploatering. 
 



7. Kulturfastigheterna i vårt fastighetsbestånd ska inventeras 
gällande kostnaderna för renovering och upprustning. En tre 
årsplan ska upprättas för att åtgärda behoven av renovering. 
 

 
Olle Engström (SD) 
Ledamot 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 

 

 
 
 

 

 



   

     
 

Tilläggsförslag till Budget:2 - Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
 
Nämnden står inför en ekonomiskt bekymmersam situation. Hyresavtalet på Kyllared kommer att 
belasta Lokalförsörjningsnämndens ekonomi med en kostnad om 11 277 tkr under år 2020. Åtgärder 
för att begränsa underskottet måste beaktas och därför behöver en åtgärdsplan tas fram för att öka 
intäkterna, bland annat genom uthyrning av fastigheten på Kyllared. 
 
För att minska nämndens underskott vill nämnden också ha en redovisning av outhyrda lokaler samt 
outhyrd lokalyta. Utöver dessa redovisningar, bör förvaltningen ta fram en plan för hur intäkterna för 
respektive objekt ska kunna öka för att få till stånd ökad – helst full - kostnadstäckning. Bedöms det 
vara omöjligt att täcka kostnaderna för ett objekt ska plan för avyttring av objektet tas fram.  
 
Försäljning av fastigheter är en annan åtgärd som behöver vidtas. Hofsnäs och Sundholmen är två 
objekt, där det offentliga ägandet inte nödvändigtvis bidrar med större nytta än vad ett privat ägande 
av dessa fastigheter hade gjort. Vi föreslår därför att förvaltningen tar fram förslag till beslut på 
försäljning av de två fastigheterna och redovisar dessa för nämnden under året.  
 
Den höga personalomsättningen på förvaltningen är ett annat stort bekymmer. Med hög 
personalomsättning blir kontinuiteten i organisationen otillräcklig, vilket tenderar leda till betydande 
effektivitetsproblem och ytterligare obalans i ekonomin. För att komma till rätta med situationen, 
föreslår vi att man tar fram underlag för en medarbetarenkät, som samtliga medarbetare ges 
möjlighet att fylla ifrån och med år 2020. I det arbetet kan Borås Stads HR-avdelning med fördel 
konsulteras. Medarbetarenkätens resultat ska redovisas till nämnden och ligga till grund för 
nödvändiga åtgärder, exempelvis sådana som skulle resultera i en bättre arbetsmiljö eller i övrigt 
förbättrade personalvillkor.  
 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslås besluta 
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en förvaltningsekonom med ansvar för förvaltningens 
ekonomi.  
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av outhyrda lokaler 
och outhyrd lokalyta inom nämndens bestånd.  
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på avyttring av outhyrda objekt, i den mån det är 
tillämpligt.     
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för försäljning av Hofsnäs. 
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för försäljning av Sundholmen.  
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att årligen genomföra en undersökning av personalens 
arbetssituation med hjälp av en medarbetarenkät. Den första av dessa undersökningar ska ske under 
2020.  



   

     
 

 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en plan för minskad personalomsättning.  
 
Ge förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt att fram en tidplan för genomförande av nämndens 
uppdrag. Tidplanen ska upp till nämnden för godkännande.  
 
Allianspartierna i Borås - Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen KD 
Peter Wilhelmson (M) 
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